
  WNIOSEK
o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne

1. Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………………………..
2. Nazwisko i imiona rodziców/opiekunów prawnych …………………………………………………………...
3. Data i miejsce urodzenia ucznia ………………………………………………………………………………..
4. Adres zamieszkania ucznia ……………………………………………………………………………...........
   …………………………………………………………………………………..

(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu i mieszkania, telefon kontaktowy)
5. Stypendium szkolne na rok szkolny: …………………………………………………………………………..
    - uczeń szkoły podstawowej – klasa …………………………………………………………………………..
    - uczeń gimnazjum – klasa ……………………………………………………………………………………..
    - uczeń szkoły ponadgimnazjalnej – klasa ……………………………………………………………………
    - słuchacz kolegium – rok ……………………………………………………………………………………….
6. Pełna nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń lub słuchacz: ……………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………………..
7. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej:

We wspólnym gospodarstwie domowym pozostają niżej wymienione osoby:

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia pokrewieństwo Miejsce pracy lub nauki

Źródło dochodów (netto) w rodzinie z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie niniejszego 
oświadczenia (udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami, orzeczeniami, wyrokami sądowymi) 
stanowi:

1. wynagrodzenie za pracę …………………………………………………………………………………



2. zasiłki rodzinne z dodatkami …………………………………………………………………………….
3. emerytury, renty …………………………………………………………………………………………..
4. alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego …………………………………………………..
5. zasiłek dla bezrobotnych …………………………………………………………………………………
6. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej …………………………………………………..
7. dochody z gospodarstwa rolnego (ilość ha przeliczeniowych x 207 zł) ……………………………..
8. inne dochody (wymienić) ………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………….

W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  zamiast zaświadczenia o  
wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej z wyszczególnieniem dochodu na 1 osobę w rodzinie.

Ja,  niżej  podpisany  oświadczam,  że  łączne  dochody  wszystkich  członków  mojej  rodziny  wspólnie  
zamieszkujących prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wyniosły ……………………….., co w 
przeliczeniu na ………………. osoby stanowi ………………… miesięcznie netto na 1 osobę.

8. Świadczenie pomocy materialnej ma być udzielone w następującej formie (innej niż forma pieniężna):
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wyrównawczych itp.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
- pomoc rzeczowa …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
-  całkowite  lub  częściowe  pokrycie  kosztów  związanych  z  pobieraniem  nauki  poza  miejscem 
zamieszkania 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

9.Uzasadnienie przyznania pomocy materialnej:

Trudna sytuacja materialna wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności w  
rodzinie występuje (zaznaczyć właściwe):

O Bezrobocie

O Niepełnosprawność



O Ciężka lub długotrwała choroba

O Wielodzietność

O Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych

O Alkoholizm lub narkomania

O Rodzina jest niepełna

O Inne, jakie? …………………………………………………………………………………..

10. Czy uczeń/słuchacz korzysta z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych 
(właściwe zaznaczyć)?

O Tak (jakie i w jakiej kwocie, na jaki okres przyznane) ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..
O Nie

Świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  nieprawdziwych  danych  oświadczam,  że 
przedstawione  dane  zgodne  są  ze  stanem  faktycznym.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  jestem 
obowiązany powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego.

…………....... …………………………………………….
Data czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia/dyrektora

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celach związanych z  
przyznawaniem stypendiów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

                                  …………………………………………….
czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia/dyrektora

Załączniki:
1. dokumenty potwierdzające uzyskane dochody
2. oświadczenie o statusie bezrobotnego
3. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
4. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające status ucznia
5. zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych


